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De N-VA heeft u nodig

De N-VA staat voor samenwerken, want 
samen bereiken we meer dan alleen. 
U kunt ons versterken.

•  Wilt u zich mee inzetten voor de  
verkiezingen van 14 oktober?

•  Zin om mee te helpen op onze  
activiteiten, bijeenkomsten,  
eetfestijnen …?

•  Wilt u een affiche voor aan uw venster 
of in uw tuin?

•  Helpt u graag mee ons Wielebelleke te 
bedelen (twee keer per jaar)?

Laat het ons weten via lebbeke@n-va.be

Een gezonde geest in 
een gezond lichaam

Met die motivatie stond onze jongeren-
voorzitter Brent Roelandt aan de start  
van de 10 Miles in Antwerpen. Een hele 
delegatie van de N-VA liep mee ten voor-
dele van het Berrefonds: een organisatie 
ter ondersteuning van mensen die hun 
kind verloren tijdens of na de zwanger-
schap. “Met de hele ploeg hebben we 
meer dan 25 000 euro ingezameld. Zorg 
dragen voor de gemeenschap, daar draait 
het om”, weet Brent.

De N-VA wil mee besturen vanaf 2019. We willen een krachtig alternatief 
bieden voor de inwoners van Denderbelle, Lebbeke en Wieze. U kunt op 
ons rekenen voor een eerlijk beleid met visie en met meer aandacht voor 
de burgers en verenigingen. Luisterbereidheid en dialoog staan daarbij 
centraal. De N-VA wil een warme gemeente, waar iedereen zich veilig én 
thuis voelt. 

Bij veiligheid denkt u wellicht aan betere en 
toegankelijke fiets- en voetpaden voor u en 
uw kinderen. Een verkeersveilige gemeente, 
met aandacht voor de zwakke weggebruiker. 
Misschien denkt u aan een lik-op-stuk-
beleid tegen straffeloosheid en een kordaat 
optreden van de politie. Of aan buurtinfor-
matienetwerken en mobiele camera’s om 
criminaliteit tegen te gaan. De N-VA denkt 
samen met u aan ál die dingen.

Uw welvaart is het best verzekerd onder 
een verantwoord bestuur. Wij zetten in 
op een doordacht gebruik van uw belas-
tinggeld. Transparantie en overleg met de 
inwoners zijn daarbij essentieel. De N-VA 
vindt dat lokale handelaars ondersteuning 

verdienen. Propere straten en goed onder-
houden (speel)pleintjes moeten evident 
zijn. Maar ook aan betaalbare zorg denkt 
de N-VA: van voldoende en degelijke kinder-
opvang tot ondersteuning voor jeugdver-
enigingen en betaalbare ouderenzorg. 

De N-VA beschermt onze Vlaamse identiteit. 
Wij zijn een gastvrij volk dat elkaar de hand 
schudt en aankijkt. Wie lid wil worden van 
de club, moet de spelregels aanvaarden. We 
beschermen ons erfgoed en zijn er fier op. 
Daarom pleiten we voor een opwaardering 
van onze authentieke dorpskernen.

Dat is onze opdracht: een veilige thuis  
in een welvarend Lebbeke-Denderbelle- 
Wieze.

Tijd voor een andere koers!

Interesse in onze nieuwsbrief?
’t Wielebelleke  

Digitaal 
Stuur uw gegevens naar: rudi.cogen@n-va.be

Raf De Wolf, voorzitter, en Goedele Uyttersprot, 
federaal volksvertegenwoordiger

Jongerenvoorzitter Brent Roelandt en 
zijn N-VA-collega’s op de 10 Miles.
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Preventieadviseur gaat zijn boekje te buiten
De preventieadviseur van de gemeente liet uit eigenbelang twee voetbaldoelen verwijderen. De N-VA 
vraagt een onderzoek en eventueel sancties, maar de burgemeester wil daar niet van weten.
Geen negatief advies
Eind april liet de gemeente op het speelplein Binnenstraat/
Meysveldbaan twee voetbaldoelen wegnemen. De opdracht 
daartoe bleek van de preventieadviseur te komen, die beweerde 
te handelen op advies van de federale overheidsdienst (FOD) 
Economie. Die dienst oefent controle uit op speelpleinen en 
-toestellen. Voetbaldoelen én speeltoestellen op eenzelfde plein, 
dat zou onveilig zijn. N-VA-voorzitter Raf De Wolf vroeg een 
aantal documenten over de kwestie op en kwam tot de volgende 
vaststellingen:
1   In een verslag van de preventieadviseur aan de jeugddienst, 

opgemaakt in juli 2016, was nergens sprake van een onveilig 
speelplein.

2   Verschillende verslagen die door de preventieadviseur aan 
de secretaris bezorgd werden, bleken ‘toevallig’ te zijn 
aangepast in de week dat de doelen werden weggehaald.

3   De FOD Economie heeft nooit gevraagd om de doelen te 
verwijderen en op geen enkel moment werd daarvoor een 
proces-verbaal opgesteld.

Besluit: de preventieadviseur handelde uit eigenbelang – om 
iemand een dienst te bewijzen – en niet vanuit zijn functie.

Onderzoek nodig
De N-VA heeft aan het gemeentebestuur gevraagd om een 
onderzoek in te stellen en eventueel juridische stappen te 
ondernemen. De burgemeester liet verstaan dat hij zijn amb-
tenaar steunt: er zou wel degelijk een probleem geweest zijn 
op het speelplein. Hoe iemand tot dat oordeel kan komen op 
basis van onjuiste gegevens blijft voor ons een raadsel. Een 
burgemeester moet dit soort zaken niet weglachen, maar erop 
toezien dat zijn personeel correct te werk gaat. Als dit getolereerd 
wordt, wat zal dan het volgende zijn?

Voetbaldoelen terugplaatsen
Samen met de buurtbewoners heeft de N-VA geëist om het 
speelplein in zijn originele staat te herstellen. Zo kunnen de 
kinderen opnieuw zorgeloos voetballen op hun geliefkoosde 
terrein en hoeven ze niet uit te wijken naar een ander speel-
pleintje. De sociale controle op dat speelpleintje is praktisch 
nihil en het nabijgelegen moeras houdt meer risico’s in.

Raf De Wolf,  
afdelingsvoorzitter

Gezellig samenzijn  
@ frietkot 
Pieter Paul Moens won vorig jaar dankzij 
de zomerfotoactie van de N-VA een ‘friet-
kot’. Daar mochten bestuur, kandidaten en 
familie van meegenieten! Eerst een stevige 
wandeling door Belle Broek om daarna 
honger en dorst te stillen. Het werd een 
gezellige namiddag en avond.

Meiboom in Wieze
Elk jaar op 30 april ‘planten’ we in Wieze nog steeds 
een mooie ‘meiboom’, de laatste jaren met de hulp 
van onze dierbare brandweermannen. Het planten 
van de meiboom is een vruchtbaarheidsritueel dat 
de zomer aankondigt. De boom zou vruchtbaarheid 
overbrengen op de akkers, het vee en de inwoners. 
De Wiezenaars zijn gezegend!

Buurtinformatienetwerk 
… zonder woorden
© Godel

Koop lokaal,  
koop Lebbeeks!
De gemeenteraadsleden werden in april op-
gewacht door enkele leden van Jong N-VA, 
verkleed als slager, fotograaf en bakker. Met 
deze ludieke actie steken ze lokale hande-
laars een hart onder de riem en roepen 
ze op om meer gebruik te maken van de 
Lebbeekse handel en diensten.

Hang de Vlaamse Leeuw uit  
op 11 juli
Op 11 juli viert Vlaanderen feest. Ook Denderbelle, 
Lebbeke en Wieze vieren natuurlijk mee! Dit jaar valt 
onze feestdag in de sperperiode en mag de N-VA u 
daarom geen geschenk aanbieden. Toch hopen we dat 
velen de Vlaamseleeuwenvlag zullen laten wapperen 
en zo hun fierheid tonen om Vlaming te zijn.
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Vijf kernen en vijf erven
De N-VA zet in op een efficiënt en duurzaam beleid, met bijzondere aandacht voor de vijf dorpskernen en vijf erven.

Vijf kernen
De dorpskernen en het plaatselijke verenigingsleven liggen ons na aan het hart. Wij willen in elk van de kernen een goed uitgeruste 
accommodatie voor de vele verenigingen die onze gemeente rijk is: een goed uitgeruste zaal, een aantal vergaderfaciliteiten en  
ontmoetingsruimten, voorzien van degelijk meubilair en noodzakelijke apparatuur.

Centrum
Hier pleiten wij voor een ruime, polyvalente feest- en fuifzaal, die het best een plaatsje krijgt in de 
Flor Hofmanslaan, naast de brandweer. Een zaal voor eet- en andere festijnen, evenementen en 
tentoonstellingen, die ook kan dienen als fuifzaal voor de jeugd. Er is ruimte voor een parking en 
in de nabijheid bevinden zich tal van diensten. De hinder voor omwonenden is zeer beperkt. De 
ontsluiting naar de Flor Hofmanslaan moet uiteraard optimaal worden uitgewerkt met garanties 
voor de verkeersveiligheid. 

Vijf erven
Naast de kernen 
willen wij ook 
vijf erven in onze 
gemeente, die 
bepaalde diensten 
centraliseren. 

Welzijns- en zorgerf
Dit erf komt tussen de Brusselsesteenweg, waar onder meer 
de OCMW-administratie, ‘t Kwakkeltje en Kind en Gezin 
gevestigd zijn, en het Woonzorgcentrum aan de Flor 
Hofmanslaan. Een (ver)nieuw(d) woonzorgcentrum behoort 
tot de mogelijkheden.

Sporterf
Langs de Albert I-straat bouwen we de sportinfrastructuur 
verder uit. Naast de sporthal en het zwembad zijn hier ook de 
atletiekterreinen en voetbalvelden terug te vinden. Door deze 
ruimte slim in te vullen, vermijden we nieuwe inplantingen 
op andere plaatsen en gaan we versnippering tegen.

Cultuurerf
Met zijn goed uitgeruste bibliotheek, CC De Biekorf en de 
nieuwe Academie is het cultuurerf in de Stationsstraat in volle 
ontwikkeling. Helaas hield de planning te weinig rekening 
met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen: een atrium 
voor het bezoekersonthaal, een receptie, een secretariaat, 
sanitair, ondersteunende diensten zoals ICT, … Nochtans 
kunnen die de kosten verlagen en zo leiden tot een doel-
treffende uitbating en betere dienstverlening.

Gemeente-erf
Op de site naast de brandweer, politie, technische dienst en de 
administratieve diensten van de gemeente is ruimte voor een 
verdere uitbouw van de gemeentelijke dienstverlening.

Commercieel erf
Het economische hart van de gemeente is geconcentreerd 
rond de Stationsstraat en op de as Astridplein, O.-L.-Vrouw-
straat, Grote Plaats, Jules De Buckstraat en Brusselsesteenweg 
(eerste deel). Wij zien met lede ogen de teleurgang van de 
plaatselijke middenstand aan. Heel wat handelaars – zeker 
ook in het centrum – hielden het voor bekeken. Met een sterk 
plan willen wij de lokale economie opnieuw versterken.
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Denderbelle
Als ontmoetingsruimte is 
er De Brouwerij. We pleiten 
voor een vernieuwing van 
het speelplein op het Dorp 
als onderdeel van een totale 
dorpskernhernieuwing.

Wieze
Het ontmoetingscentrum 
heeft dringend nood aan 
degelijke infrastructuur, zoals 
een uitgebouwde keuken en 
vernieuwd sanitair.

Heizijde
Het Heidehof moet vernieuwd 
worden om te kunnen dienen 
als veelzijdige ontmoetings-
plaats, die voldoet aan de 
noden van de omgeving.

Minnestraat
Een verdere ontwikkeling van 
de bestaande parochiezaal is 
nodig, in samenspraak met de 
gemeente. 



Wij zijn thuis in Oost-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Oost-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Oost-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Oost-Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


